KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga
LISA 1

Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord
Tallinna Arte Gümnaasiumis
1. Üldsätted.
1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Arte Gümnaasiumisse.
(edaspidi kool).
1.2. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 27,
haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja
kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna Linnavalituse 21.12.2011 määrusest nr 132
„Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.
1.3. Kool avalikustab avatavate I ja X klasside jooksva aasta vastuvõtu kalenderplaani ja korra kooli
kodulehel hiljemalt jooksva aasta 1. veebruaril. Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist
järgmise õppeaasta alguseni.
1.4. Uued õpilased võetakse kooli õpilaste nimekirja alates 1. septembrist kooli direktori käskkirja alusel.

2. Tallinna Arte Gümnaasiumi I klassi vastuvõtu kord
2.1. I klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele
nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.
2.2. Elukohajärgse kooli määramiseks tuleb koolikohustusliku lapse vanemal/seaduslikul esindajal esitada
ajavahemikul 1. märts kuni 15. märts Tallinna Haridusametile (edaspidi haridusamet) ühtses
veebikeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastav taotlus. Koolikohustuslikust east
noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteaia või nõustamiskomisjoni hinnangu lapse
koolivalmiduse kohta.
2.3. Haridusameti juhataja määrab koolikohustuslikele lastele oma käskkirjaga elukohajärgse kooli
hiljemalt 20. maiks.
2.4. Hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates punktis 2.3. nimetatud käskkirja väljaandmisest teavitab
haridusamet vanemaid elukohajärgsest koolist elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas või kirja teel
lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
2.5. Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna Arte Gümnaasiumisse, siis on vanemal
õigus kooli määramise teate saamisest alates esitada Tallinna Arte Gümnaasiumile avaldus
kandideerimaks vabanevale õppekohale. Vabanenud õppekohtade komplekteerimine algab 15. juunil ja
toimub avalduste kooli kantseleisse laekumise ajalise järjekorra alusel.
2.6. Hiljemalt 10. juuniks tuleb vanemal õppekoht elukohajärgses koolis kinnitada või anda koolile teada
õppekohast loobumisest kas ühtse veebikeskkonna kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis.

2.7. Dokumente saab kooli kantseleisse esitada haridusametist teate saamise päevast kooli lahtioleku
aegadel (info kodulehel).
2.8.Nõutavad dokumendid on:







lapsevanema kirjalik avaldus (vt Lisa 1),
koolivalmiduskaart selle olemasolul,
lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult
kinnitatud ärakiri või väljavõte,
dokumentide esitaja (lapsevanema) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või
väljavõte (sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti
digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral),
ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul.

2.9. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas märke hiljemalt 15. juuniks nii laste kohta, kes õppekoha
kinnitasid, kui ka laste kohta, kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest ega õppekohast
loobumisest.
2.10. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovi koolile kirjalikult. Kool, saades
vastava teate, arvab õpilaskandidaadi esialgsest nimekirjast välja.

2. Vastuvõtt 2. – 9. klassi, 11. -12. klassi
2.1. 2. – 9. klassi võetakse vastu koolikohustuslikud õpilased vabade õppekohtade olemasolul.
2.2. Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul. Erandjuhul võib
õpilast vastu võtta ka õppeaasta jooksul, kui selleks näidatakse taotluse esitaja poolt ära vältimatu
vajadus.
2.3. Kui põhikooli klassidesse on kandideerijaid rohkem kui vabu õppekohti, arvestab kool õpilaste
eelnevate aastate õpitulemusi ning eelistab kõrgemate õpitulemustega õpilasi.
2.4. Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta
on üle viidud avaldusega koos esitatud dokumentide alusel.
2.5. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni
omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
2.5.1. välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
2.5.2. isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
2.5.3. isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppekava järgi ja soovib õpinguid jätkata
põhikooli riikliku õppekava järgi;
2.5.4. isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;

2.5.5. kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist
gümnaasiumis.
2.6. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis
sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt Haridus- ja teadusministri 19.08.2010
määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”
lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas. Õpilase või piiratud
teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.
2.7. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul
vanem kooli kirjaliku avalduse, millele lisab:
2.7.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult
kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.7.2. kui avalduse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja
või väljavõtte. Sisseastuja või vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti
digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral;
2.7.3 kinnitatud väljavõtte varasematest õpingutest;
2.7.4 gümnaasiumisse astujal põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega,
2.7.3 ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist juhul, kui sisseastuja asub õppima väljastpoolt
Tallinna linna;
2.8. Gümnaasiumi kandideerija puhul arvestab kool põhikooli lõputunnistuse ja seniste
gümnaasiumiõpingute tulemusi.
2.9. Gümnaasiumisse kandideerijal tuleb sooritada vastuvõtukatsed:


Riiklikust õppekavast lähtuvad kirjalikud sisseastumistestid: eesti keel, matemaatika, inglise keel;



Osaleda vestlusel, kus selgitatakse välja õpilase kooli- ja gümnaasiumi õppesuunavaliku
motivatsioon ja eelistused, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus
ning teistest maakondadest kandidaatide puhul ka Tallinnas õppima asumisel elukohaga seotud
võimalused.

2.10. Otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse põhikooli
kandideerija vanemale teatavaks e-kirjaga õppeaasta keskel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul ning uuest
õppeaastast kooli vahetamise puhul hiljemalt 20. juunil.

3. Tallinna Arte Gümnaasiumi X klassi vastuvõtu kord
3.1. Kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida Tallinna Arte Gümnaasiumi X klassi.
3.2. X klassi võetakse õpilasi vastu konkursi alusel.

3.3. Avatavate X klasside jooksva aasta vastuvõtu kalenderplaan ja konkursi korraldamise kava tehakse
teatavaks hiljemalt 1. veebruaril kooli kodulehel.
3.4. Direktori käskkirjaga moodustatakse 1. veebruariks X klasside vastuvõtukomisjon. Komisjoni
kuuluvad direktor, õppealajuhataja ja vastuvõtuga seotud õpetajad. Komisjoni ülesandeks on viia läbi
katsed X klassi kandideerijatele ( vt Lisa 2). Õppealajuhataja korraldab uute õpilaste vastuvõtmise
gümnaasiumisse konkursi tulemuste ja õpilaste avalduste alusel.
3.5. Katsete kriteeriumid on:






IX klassi tunnistuse I ja II trimestri keskmine hinne,
eesti keele kirjaliku testi tulemus,
matemaatika kirjaliku testi tulemus,
inglise keele kirjaliku testi tulemus,
vestluse tulemus

3.6. Vastuvõtukatsed lähtuvad riiklikust õppekavast ja vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.
3.7. Katsete I voor – kirjalikud testid – toimub esimesel aprillikuu teisipäeval kell 15:00.
3.8. Katsetele registreerumine toimub kooli infosüsteemis (avatakse 1.veebruaril kooli kodulehel).
3.9. Katsetele saabunud õpilaskandidaadil tuleb koolile (vastuvõtukomisjoni liikmele) esitada:



isikut tõendav dokument,
IX klassi tunnistuse või e-Kooli hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte
paberkandjal.

3.10. Sisseastumise teste on mõjuval põhjusel (haigestumine, tervishoiuteenuse osutamine, Eesti
meistrivõistlused, olulised perekondlikud põhjused) erandkorras võimalik sooritada muul ajal. Selleks
peab õpilane enne testide toimumise päeva esitama õppealajuhatajale kirjaliku taotluse, kus on
märgitud põhjus. Vastuvõtukomisjon otsustab põhjuse arvestamise või mittearvestamise ning määrab
uue testide sooritamise aja.
3.11. Vastuvõtukomisjon koostab tunnistuse keskmiste hinnete ning I vooru kirjalike testide tulemuste
alusel pingerea õppesuundade kandidaatidest, mille alusel otsustatakse edasijõudmine II ehk
vestlusvooru.
3.12. II vooru jõudnud kandidaatide nimekirjad ja vestlusvooru ajakava avalikustatakse hiljemalt kolme
nädala jooksul pärast testide sooritamist kooli kodulehel.
3.13. Vestlusvoorus selgitatakse välja õpilaskandidaadi kooli- ja õppesuunavaliku motivatsioon ja
eelistused, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus ning teistest
maakondadest kandidaatide puhul ka Tallinnas õppima asumisel elukohaga seotud võimalused.

3.14. Kooli õpilaskandidaatide nimekirja koostamisel arvestatakse nii I ja II vooru tulemuste põhjal
kujunenud pingerida kui ka vestlusel selgunud soovide kindlust, motiveeritust ja reaalseid võimalusi.
Vastuvõetavate õpilaste nimekiri koos varunimekirjaga avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt maikuu
esimesel tööpäeval kell 14.00. Varunimekirjast edasipääsu otsustab vastuvõtukomisjon vabanevate
õppekohtade tekkimisel.
3.15. Õpilaskandidaatide võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaati, kellel õpitulemuste
saavutamise eest saadud hinded on kõrgemad.
3.16. Põhinimekirjas oleva õpilaskandidaadi IX klassi lõpueksamite esmase mittesooritamise või
mitterahuldava aastahinde puhul lõputunnistusel kaotab õpilaskandidaat koha nimekirjas.
3.17. Konkursist osavõtnutel ja nende vanematel on õigus saada lisainformatsiooni katsete sisu,
soorituse ja vestlustulemuste kohta vastuvõtukomisjonilt. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid
kuni 25. septembrini.
3.18. Õpilaskandidaadil tuleb kooli vastuvõtmiseks esitada vanema astme õppealajuhatajale
(ajavahemikul 15.-28. juuni):





kirjalik avaldus (vt Lisa 1),
põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega,
isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud
ärakiri või väljavõte,
ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul.

3.19. Kui koolis on 28. juuni seisuga X klassides vabu õppekohti, korraldatakse täiendav vastuvõtt.
Andmed vabade õpilaskohtade olemasolust avaldatakse kooli kodulehel. Õpilastel, kes sooviksid X klassi
kandideerida, kuid kes ei osalenud kevadistel sisseastumiskatsetel, tuleb sooritada punktis 3.5 mainitud
kirjalikud testid ja osaleda vestlusel. Vastuvõtukomisjon teavitab õpilast otsusest õpilaskandidaadiks
vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta ekirjaga hiljemalt 28. augustiks.
3.20. Kui õpilaskandidaat loobub kooli kandideerimast, informeerib ta sellest kooli kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.

Lisa 1

Tallinna Arte Gümnaasiumi Direktorile
TAOTLUS
Palun võtta minu poeg/tütar Tallinna Arte Gümnaasiumi …………….. klassi.
(Joonida alla soovitav õppesuund (10.- 12. kl))-humanitaar, reaal, sport-jalgpall, sport-psühholoogia,
tervishoid- õendus
Õpilase
1. ees- ja perekonnanimi (trükitähtedega) ………………………………………………………………………………………………..
2. isikukood.……..………………………...……………………….…...………………………….......................................................
3. kodune keel
…………………………………...…………………..……………..…………...................................................
4. elukoha aadress ja telefon …………………...………………………………..………..…………………………………………………
5. rahvastikuregistri järgne aadress, kui see erineb eelnevast
...………………………………………………….………………………………………………….............................................................
Ema
1. nimi ………………..……………………………………………….……..……..……………............................................................
2. telefon ja e-mail ………………………………………………………………………………........................................................
Isa
1. isa nimi ………………………………...……………………………....……………………….........................................................
2. telefon ja e-mail ………………………………………………………………………………........................................................
Täiendav teave
1. Eelnev õppeasutus ………………………………………………………………………….........................................................
2. Missuguseid võõrkeeli on laps varem õppinud? A võõrkeel……………; B võõrkeel……………
3. Erisoovid/teavitus seoses lapse õpiabi vajaduse või tervisega
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Luban kooli meditsiinitöötajal teostada järgmisi tervishoiuteenuseid:
1. Plaaniline läbivaatus (regulaarne profülaktiline läbivaatus ja etteteatamisel immuniseerimised)
2. Erakorraline läbivaatus (ootamatult tekkinud haigestumise / terviserikke korral).

Kuupäev: …………………..…………

Allkiri: ……………………………….

LISA 2
10. klassi vastuvõtmise testide juhend.
Eesti keele test
Eesti keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 35 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100
punktiga.
Eesti keele test koosneb kahest osast:
I osa kontrollib eesti keele ja kirjanduse õpitulemuste saavutamist (80 punkti) ning II osa üldist
funktsionaalset lugemisoskust (20 punkti). Test lähtub eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast ning
mõõdab, kas õpilane:
 oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja
lahku kirjutada;
 oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme  oskab määrata
sõnaliike ja lauseliikmeid;
 oskab kirjavahemärgistada koond-, rind- ning põimlauseid;
 oskab leida ja kasutada lauselühendit ja otse- ning kaudkõnet;
 tunneb võõrsõnu ja oskab määrata nende tunnuseid; leiab võõrsõnale sobiva eestikeelse vaste
 tunneb fraseoloogiliste väljendite ja kõnekäändude tähendusi ja oskab neid praktiliselt rakendada 
oskab funktsionaalselt lugeda, leida tekstist vajalikku infot ja oskab vastata teksti lõpus olevatele
küsimustele
 oskab kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele ning tunneb ära
kirjutamisel kasutatud stiili.
Inglise keele test
Inglise keele testi kirjutamiseks on soovituslik aeg 35 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100
punktiga.
Testi sisu on vastavuses põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustega põhikooli lõpetajale inglise
keeles (tase B1).
Test koosneb grammatika- ja sõnavaraülesannetest (lünkade täitmine, valikvastused, vigade
parandamine jne), mis eeldavad keele erinevate struktuuride äratundmise ja koostamisoskust:
 nimisõna: mitmus, omastav kääne;
 artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, enamkasutatavad väljendid artikliga ja
ilma;

 omadussõna: võrdlusastmed;
 arvsõna: põhi- ja järgarvsõna;
 asesõna: omastavad, enesekohased ja siduvad asesõnad;
 tegusõnade vormid: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad;
 ajavormid: Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Future Simple,
Present Perfect and Continuous, Past Perfect and Continuous;
 modaalverbid: can, must jne;
 eessõnad ja enamkasutatavad eessõnalised väljendid
 lauseehitus: sõnade järjekord lauses
 sõnatuletus: ees- ja järelliited, liitsõnad
 kaudne kõne;
 passiiv;
 tingimuslaused.
Matemaatika test
Matemaatika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 35 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100
punkti.
Matemaatika sisseastumistöö koosneb 4 osast.
I osa sisaldab valikvastustega ülesandeid, millele vastamiseks on vaja teada põhilisi põhikoolis õpitavaid
valemeid (liikumise kiirus, avaldiste teisendamine, arvu ruutjuur, tehted murdudega, võrrandi
lahendamine , protsentülesanne jne.)
II osa sisaldab geomeetria ülesandeid. Vajalik teada tasandiliste kujundite (näiteks kolmnurk, ring, romb,
trapets) omadusi ning osata leida nende kujundite pindala ja ümbermõõtu.
III osa sisaldab ruutfunktsiooniga seotud ülesandeid.
IV osas on lihtsustamise ülesanne.

